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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про порядок переведення (поновлення) студентів, які 

навчалися у вищих навчальних закладах Донецької та Луганської областей, на 

навчання до Національного авіаційного університету (далі – Положення) 

розроблено відповідно до: 

 - Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII; 

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. №785 

«Деякі питання організації 2014-2015 навчального року в навчальних закладах, 

що розташовані у Донецькій і Луганській областях»; 

- розпорядження Кабінету Міністрів від 05.12.2014 р. №1210 «Деякі 

питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах»;  

- листів Міністра освіти та науки України від 01.09.2014 р. №1/9-440 

«Щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. 

№785», від 16.02.2015 р. №1/9-75 «Деякі питання забезпечення документами 

про отриману в Україні освіту іноземних студентів випускних курсів, 

переведених з навчальних закладів Донецької та Луганської областей» та від 

04.08.2014 р. №1/9-391 «Деякі переведення іноземних студентів, які навчались 

у Донецькій та Луганській областях» та інших нормативно-правових актів, що 

стосуються вищої освіти. 

1.2. Положення визначає: 

– порядок переведення (поновлення) студентів, які навчалися у вищих 

навчальних закладах Донецької та Луганської областей, на навчання до 

Національного авіаційного університету;  

– порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення академічної 

різниці та порядок її ліквідації для студентів, які навчалися у вищих навчальних 

закладах Донецької та Луганської областей, та виявили бажання продовжити 

здобуття вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (бакалавра, 

спеціаліста, магістра) у Національному авіаційному університеті. 

1.3. Дія цього Положення поширюється на всі навчальні підрозділи 

Національного авіаційного університету. 

 
2. ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ (ПОНОВЛЕННЯ) СТУДЕНТІВ, 

ЯКІ НАВЧАЛИСЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

 

2.1. Переведення (поновлення) студентів, які навчалися у вищих 

навчальних закладах Донецької та Луганської областей, на навчання до 

Національного авіаційного університету, здійснюється на підставі їх письмових 

заяв на ім’я ректора НАУ.  
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При цьому студенти особисто пред’являють документ, що засвідчує 

особу, а до заяви додають копії: документа, що засвідчує особу, залікової 

книжки та/або академічної довідки.  

2.2. У разі відсутності у студента залікової книжки (академічної довідки), 

у заяві наводиться інформація щодо навчання у вищому навчальному закладі 

Донецької та Луганської областей: освітньо-кваліфікаційний рівень, напрям 

підготовки (спеціальність), період навчання, перелік навчальних дисциплін, що 

вивчалися, успішність за підсумками семестрових контролів тощо.  

2.3. Факт навчання студента у вищому навчальному закладі Донецької та 

Луганської областей, перевіряється посадовими особами профільного інституту 

та приймальної комісії НАУ з використанням інформації ЄДЕБО. 

2.4. При позитивному результаті перевірки поданих студентом 

відомостей на відповідність інформації в ЄДЕБО письмовим розпорядженням 

директора інституту, в якому планує навчатися студент, створюється комісія 

під головуванням директора цього інституту, до складу якої входять провідні 

науково-педагогічні працівники відповідних кафедр, які здійснюють 

викладання навчальних дисциплін за даним напрямом (спеціальністю) 

підготовки фахівців (далі – Комісія).   

2.5. Зазначена у п. 2.4 Комісія протягом встановленого у розпорядженні 

директора інституту терміну вивчає надані студентом документи та отриману в 

ЄДЕБО інформацію і робить висновок щодо: 

- відповідності робочого навчального плану підготовки фахівця за даним 

напрямом (спеціальністю) у вищому навчальному закладі Донецької та 

Луганської областей, та робочого навчального плану НАУ; 

- можливості перезарахування певних дисциплін за підсумками 

семестрових контролів, проведених у вищому навчальному закладі Донецької 

та Луганської областей; 

- необхідності додаткової атестації за окремими модулями (темами) з 

певних дисциплін; 

- академічної різниці після перезарахування певних дисциплін та надає 

рекомендацію щодо можливості (неможливості) зарахування студента на 

навчання до Національного авіаційного університету.  

2.6. У випадку відсутності у студента академічної довідки та 

неможливості отримання її у вищому навчальному закладі попереднього місця 

навчання через об’єктивні обставини, Комісія використовує результати 

опанування ним навчального матеріалу з навчальних дисциплін, зазначені в 

оригіналах залікових книжок, та, за необхідності, робить висновок щодо 

додаткової атестації студента з певних дисциплін.  

Атестація студентів, які не надали оригінали залікових книжок, академічних 

довідок, з певних дисциплін здійснюється комісіями кафедр, які створюються 

відповідно до п. 2.11 цього Положення.  
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2.7. При позитивній рекомендації Комісії щодо можливості зарахування 

студента на навчання до Національного авіаційного університету за поданням 

директора інституту за встановленою процедурою здійснюється технічне 

відрахування студента з вищого навчального закладу Донецької та Луганської 

областей через ЄДЕБО, якщо таке відрахування не було здійснено раніше. 

2.8. Після підтвердження у встановленому порядку факту технічного  

відрахування студента через ЄДЕБО з вищого навчального закладу Донецької 

та Луганської областей, ректор НАУ видає наказ про зарахування студента на 

навчання, який верифікується в ЄДЕБО.  

При цьому переведення (поновлення) студентів на навчання в 

Національному авіаційному університеті здійснюється: 

- на місця державного замовлення, якщо студенти навчалися у вищих 

навчальних закладах Донецької та Луганської областей за державним 

замовленням; 

- на договірній основі із збереженням умов оплати, що передбачені 

договорами, укладеними раніше студентами з вищими навчальними закладами 

Донецької та Луганської областей та наданими до приймальної комісії 

Національного авіаційного університету. 

2.9. Наказом ректора встановлюється граничний термін ліквідації 

визначеної Комісією академічної різниці студентами, переведеними 

(поновленими) з вищих навчальних закладів Донецької та Луганської областей.  

2.10. Зазначена у п. 2.4 Комісія розробляє разом зі студентами графік 

ліквідації ними визначеної академічної різниці протягом терміну, не пізніше 

встановленого наказом ректора, який затверджується розпорядженням 

директора інституту та доводиться до відома студента та відповідних кафедр. 

2.11. З метою створення сприятливих умов для ліквідації студентами 

академічної різниці на відповідних кафедрах призначаються комісії у складі 

завідувача кафедри та двох-трьох науково-педагогічних працівників (у 

залежності від кількості студентів), які: 

- надають студентам робочі навчальні програми навчальних дисциплін, 

які входять до академічної різниці; 

- проводять зі студентами додаткові навчальні заняття; 

- здійснюють консультування з навчального матеріалу; 

- здійснюють тестування на компетентність з навчальних дисциплін 

поточний, модульний та семестровий контроль за встановленим графіком тощо. 

2.12. Рішення про перезарахування навчальних дисциплін може бути 

прийнято Комісією за умови, якщо при порівнянні робочого навчального плану 

підготовки фахівця за певним напрямом (спеціальністю) у вищому навчальному 

закладі Донецької та Луганської областей, та робочого навчального плану 

Національного авіаційного університету: 
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 - назви навчальних дисциплін та їх змістовні частини ідентичні або мають 

незначну відмінність; 

 - назви навчальних дисциплін стилістично відрізняються, але їх змістовні 

частини та вимоги до знань, умінь, навичок та інших компетентностей студента 

співпадають; 

 - загальний обсяг годин, відведених за робочим навчальним планом на 

вивчення певної дисципліни в НАУ, не перевищує меж розумної достатності 

щодо обсягу годин, відведених на її вивчення у вищому навчальному закладі 

Донецької та Луганської областей;  

 - форми семестрового контролю по даній дисципліні співпадають. 

2.13. При перезарахуванні навчальної дисципліни зберігається раніше 

здобута студентом у вищому навчальному закладі Донецької та Луганської 

областей позитивна семестрова оцінка. За необхідності, ця оцінка приводиться 

у відповідність до діючої в НАУ системи оцінювання на підставі висновку 

Комісії. 

2.14. Академічна різниця, визначена Комісією, внаслідок відмінностей у 

робочих навчальних планах підготовки фахівців у вищих навчальних закладах 

Донецької та Луганської областей та в Національному авіаційному 

університеті, не вважається академічною заборгованістю, а студенти не 

вважаються невстигаючими до встановленого наказом ректора, на підставі 

вимог відповідних нормативно-правових актів, граничного терміну її ліквідації.  

2.15. Студенти, які навчалися у вищих навчальних закладах Донецької та 

Луганської областей та переведені (поновлені) на навчання в Національному 

авіаційному університеті, допускаються до підсумкової атестації лише за 

умови повної ліквідації академічної різниці у встановлений термін.  

2.16. Після зарахування студента на навчання до Національного 

авіаційного університету студенту видається залікова книжка з проставленими 

в ній перезарахованими дисциплінами та відповідними семестровими оцінками 

згідно з робочим навчальним планом підготовки фахівця певного напряму 

(спеціальності) в НАУ, яка заповнюється та засвідчується особистим підписом 

директора інституту (декана факультету). 

2.17. Навчальна картка та інші документи студента оформлюються в 

дирекції інституту (деканаті факультету) відповідно до прийнятих у 

Національному авіаційному університеті правил та процедур. 

 

 

 

 

 

 

 


